ບົດຂ່າວ
ການຮ່ວມມື ແລະ ມຸມມອງຄວາມຄິດໃໝ່ໆທີ່ສຳຄັນໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ການປຶກສາຫາລືໃນການດັດປັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດເຂົ້າກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນກຳລັງຢ່ໃນໄລຍະດຳເນີນການ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2016 - ສອງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ສຸມໃສ່ເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງອັນດຽວກັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນລັດຖະບານ, ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ໄວໜຸ່ມ.
ປະເທດສະມາຊິກອົງການສະຫະປະຊາຊາດທັງ 193 ປະເທດ ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍມີ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນິວຢອກ ໃນເດືອນ ກັນຍາ
2015. ເປົ້າໝາຍທັງໝົດ 17 ເປົ້າໝາຍແມ່ນວິໄສທັດຮ່ວມກັນຂອງສາກົນ ເພື່ອທີ່ຈະນຳເອົາມະນຸດ ແລະ
ໂລກ ເຂົ້າສ່ເສັ້ນທາງແບບຍືນຍົງພາຍໃນປີ 2030, ໂດຍການພະຍາຍາມທີ່ຈະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ເຮັດ
ໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ປົກປ້ອງໂລກ. ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ່ສືບຕໍ່
ຈາກເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2015 ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍໃໝ່ນີ້
ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ບັນຫາຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ, ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ, ວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ພະລັງງານ, ການ
ປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະອື່ນໆ. ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງແມ່ນບໍ່ຄືກັບເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ, ເພາະເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບ
ຍືນຍົງແມ່ນຈະນຳໃຊ້ໃນທຸກໆປະເທດ, ເຊິ່ງຈະບໍ່ຂຶ້ນກັບທີ່ຕັ້ງທາງພມສາດ, ສະຖານະທາງຄວາມຮັ່ງມີ ຫື
ດ້ານການພັດທະນາ.

ຫັງຈາກນັ້ນມາ,

ໜ້າວຽກທີ່ສຳຄັນແມ່ນການຫັນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະ

ສາດ ນັ້ນກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8, ລວມໄປເຖິງແຜນວຽກການຕິດຕາມ
ແລະ ການປະເມີນຜົນຂອງແຜນດັ່ງກ່າວ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຕົວຊີ້ວັດຂອງແຜນ 8 ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນເຊື່ອມ
ຕໍ່ກັບຕົວຊີ້ວັດຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບໃຊ້ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງ

ສປປ

ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໃນກອງປະຊຸມລະດັບສງ ໂດຍມີຜ້ເຂົ້າຮ່ວມຫາຍກວ່າ
70 ຄົນ ເຊິ່ງມາຈາກຫາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກລັດຖະບານ, ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ແລະ

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.

ບຸລິມະສິດ

ແລະ

ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການຈັດ

ລຳດັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ

ເພື່ອພັດທະນາຕົວຊີ້ວັດເປົ້າໝາຍການ

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດເຊິ່ງພົວພັນກັບແຜນ 8.
ນອກຈາກນີ້,

ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ລະບຸເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະນຳສະເໜີເປົ້າໝາຍການ

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ 18 ຂອງສປປລາວ ກໍຄື ເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ຈະເລັ່ງໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຈາກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເປົ້າໝາສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ ທີ 9, ເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ 18 ຈະຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າໃນການທຳລາຍລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ການສຶກ
ສາຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກແກ່ບັນດາຊຸມຊົນທີ່ຢ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ,
ຕິດຕາມກວດກາ

ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານຂໍ້ມນ

ເພື່ອຮັບປະກັນການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາແບບສົມສ່ວນ

ແລະ

ແລະ

ການ

ຈຳນວນຕົວເລກ

ສຳຄັນ ເຊັ່ນ: ວຽກເຮັດງານທຳສຳລັບໄວໜຸ່ມ.
ໃນທ້າຍອາທິດຕໍ່ມາ ກໍມີການຈັດງານ Youthspeak Forum ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອົງການໄອແຊັກ ເຊິ່ງເປັນ
ອົງການທີ່ນຳໂດຍໄວໜຸ່ມທົ່ວໂລກທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຮ່ວມມືກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ
ລາວ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ອີກຫາຍໆອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ. ຈຸດປະສົງ
ຂອງງານນີ້ແມ່ນ ເພື່ອໃຫ້ໄວໜຸ່ມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮ້, ປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ
ລົງມືປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ຜ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 100 ກວ່າຄົນໄດ້ຟັງການບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້: ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຫັງ
ຈາກນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີປະກອບສ່ວນສຳລັບຕົນເອງໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ກິດຈະກຳການມີສ່ວນຮ່ວມ.
ໄອແຊັກແມ່ນໜຶ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານທີ່ຈັດກິດຈະກຳກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດ
ທະນາແບບຍືນຍົງ. Youthspeak Forum ເປັນເວທີທບ
ີ່ ໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ໄວໜຸ່ມໄດ້ເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ເຂົາຢາກເວົ້າ ແຕ່
ຈະໃຫ້ໂອກາດໄວໜຸ່ມໄດ້ສ້າງແຜນປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ຈະສ້າງຜົນກະທົບທີ່ດີຕໍ່ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຫົວຂໍ້ທີ່
ສຳຄັນຂອງໂລກ. ໃນທົ່ວໂລກ, ປີ 2015 ໄອແຊັກໄດ້ມີການຈັດງານ Youthspeak Forum ໄປແລ້ວຫາຍ
ກວ່າ 180 ຄັ້ງ ແລະ ມີຜ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 27,000 ຄົນ. ງານຄັ້ງນີ້ເປັນງານຄັ້ງທຳອິດຂອງອົງການໄອເຊັກ
ຢ່ສປປ

ລາວ.

ກ່ອນຈະຈັດງານນີ້,

ໄອແຊັກໃນລາວໄດ້ມີການເຮັດການສຳຫວດກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການ

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ່ໄວໜຸ່ມລາວເຂົາເຈົ້າຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປົ້າໝາຍໃດກ່ອນອື່ນໝົດ.

ຜົນສຳຫວດ

ທົ່ວປະເທດເປັນຄຳຕອບດຽວກັນກັບຂອງໂລກ ແລະ ຫາຍພາກພື້ນ, ໄວໜຸ່ມລາວໄດ້ເລືອກເອົາ ການລຶບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ, ມີສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ່ທີ່ດີ, ມີການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແມ່ນ 3 ຕົວເລືອກທີ່
ໄວໜຸ່ມລາວໃຫ້ຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ.
ທ່ານນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຜ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການເປັນຜ້ຮ່ວມມືຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
ຖະແຫຼງການຮ່ວມມືວຽງຈັນໃນການເປັນຄຮ
່ ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

ແມ່ນມີຄວາມ

ສຳຄັນຫາຍໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ພວກເຮົາ ຕ້ອງການຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງເພື່ອ
ໃຫ້ບັນລຸບັນດາ 18 ເປົ້າໝາຍເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ແນ່ນອນ, ການມີຜ້ນຳໃນສັງຄົມເປັນສິ່ງທີ່
ຂາດບໍ່ໄດ້. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ສຽງ, ການກະທຳ ແລະ ມຸມມອງຄວາມຄິດທີ່ໃໝ່ໆຂອງໄວໜຸ່ມຄວນຈະ
ເປັນໃຈກາງໃນຂະບວນການເພື່ອເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ໂລກ

ແລະ

ບໍ່ໃຫ້ໃຜຖືກປ່ອຍປະ

ລະເລີຍໃນ ສປປ ລາວ.”
ບາດກ້າວສຳຄັນຕໍ່ໄປໃນການເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ

ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນ

ຍົງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ກອງເລຂາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອພັດທະນາແຜນການແຫ່ງ
ຊາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ໂດຍອີງໃສ່ແຜນພັດທະນາສດຖະກິດ

ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8. ໃນການປະສານງານກ່ຽວກັບແຜນການ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງອົງການ.
ສຳຫັບຂໍ້ມນ ແລະ ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ AIESEC’s YouthSpeak Forums ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້
ທີ່: youthspeak.aiesec.org
ຂໍ້ມນເພີ່ມຕື່ມ ຕິດຕໍ່:
ທ່ານນາງ Ildiko Hamos-Sohlo, ຫົວໜ້າກຸ່ມສື່ສານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.
ໂທ: 020 7717 7913. ອີເມລ: Ildiko.hamos@undp.org
ທ່ານນາງ

Alissa

Stehlin,

alissa.stehlin@aiesec.net.

ປະທານ,

ໄອແຊັກລາວ.

ໂທ:

020

9600

9535.

ອີເມລ:

